
El Congrés Màgic Nacional que
fins avui se celebra a Manresa i
que ha reunit uns 600 partici-
pants ha confirmat el bon mo-
ment que travessa la màgia. La
mateixa xifra ja és una bona cons-
tatació d’aquest moment que es
plasmava amb uns espais, tant al
Kursaal (amb la Sala Petita i la
Sala Gran) com al Casino i la Pla-
na de l’Om, que quedaven petits
cada cop que s’hi portava a terme
una activitat, ja fos una exhibició
o una conferència.

La presidenta del Congrés,
May Closa, es mostrava ahir al
vespre molt satisfeta del trans-
curs de la cita i destacava que feia
temps que no reunia 600 con-
gressistes. Aquesta xifra l’atri-
buïa, per una banda, a les dife-
rents activitats que l’organització
ha fet d’aquest congrés (a través
d’altres festivals i congressos i
també per les xarxes socials) i per
l’altra banda, també atribuïa una
part de l’èxit al bon moment que
viu el sector. 

Un dels participants en el con-
grés de Manresa, el basc Carlos
Martínez, també es mostrava
convençut de la bona salut que té
ara la màgia. «Hi ha un auge bes-
tial», assegurava Martínez. Però
què incita a practicar la màgia?
Tant el mateix Martínez com Clo-
sa atribueixen aquest creixement
del sector a la presència de la mà-
gia als mitjans de comunicació i
a Internet, en concret a YouTube,
on és molt fàcil trobar vídeos amb
trucs. Però convertir-se en mag
no és tan fàcil com agafar la vare-
ta o la baralla de pòquer, veure un
vídeo a YouTube i reproduir allò

que es veu. Així, Martínez expli-
cava que per ser mag, aficionat o
professional, «es necessita un es-
forç brutal. Perquè un truc surti
bé calen moltes hores de prepa-

ració», tot i que reconeix que si la
màgia agrada «es gaudeix molt
fent-ne», una opinió que, en el
seu conjunt, compartia el mag de
Valladolid Óscar Escalante.

I entre els referents mediàtics
que poden incitar a la pràctica de
la màgia citen referents reals com
poden ser el Mago Pop o el Mag
Lari, concursos com Got Talent o

Tú sí que vales, o personatges de
ficció com Harry Potter, tot i saber
que, per molta màgia que es prac-
tiqui, difícilment acabaran a
Hogwarts i volant amb una es-
combra.

Però conèixer els trucs no ser-
veix de gaire si no es té accés als
materials. El mag Perete, de la bo-
tiga Close Up, explicava que
abans, per fer màgia «si al teu po-
ble o ciutat no hi havia un circuit
creat, era molt difícil poder entrar
en aquest món. Costava desco-
brir els trucs, i si es descobrien,
després era necessari poder tenir
els materials. Ara hi ha botigues
en línia, i si es busca un material
molt concret, localitzar-lo a tra-
vés d’Internet giarebé sempre és
possible. Abans, no».

Màgia de qualitat
L’auge de la pràctica de la màgia
no només ha estat en quantitat de
participants. Segons els diferents
mags, aquest creixement quanti-
tatiu ha anat acompanyat d’un
creixement qualitatiu de la màgia
que es practica a l’estat espanyol.
Closa posava com a exemple que
mags de l’estat són premiats cada
cop que participen en un concurs
internacional, i citava diferents
països, com França, Alemanya,
Portugal, i també premis a escala
continental, tant a Europa com
també a l’Amèrica del Sud.

El congrés de Manresa constata que la
màgia viu un dels moments més dolços
Unes sales plenes de gom a gom constaten que la màgia té un gran nombre d’adeptes Internet i les noves tecnologies
propicien que els joves s’apuntin a un món que no fa pas tants anys era molt més tancat per les barreres d’accés

SIS-CENTS MAGS Manresa ha confirmat aquesta setmana el moment dolç que viu la màgia amb la presència d’uns sis-cents mags al Congrés
Màgic Nacional que avui es clou a la ciutat

ANTXON DÍAZ
BILBAO

Volia el mateix que els mags
«Fa quatre o cinc anys vaig
veure un altre mag, em va
agradar i volia fer el mateix».

ÓSCAR ESCALANTE
VALLADOLID

L’efecte del truc
«Em vaig iniciar perquè m’en-
canta aquell moment en què el
truc et deixa fascinat».

HÉCTOR MANCHA
MADRID

Pensava que lligaria 
«Pensava que així lligaria, però
ha resultat que no. Tot i així, fer
l’espectacle m’agrada molt».

ADRIÁN CARRATALÁ
ALACANT

Del cine a la màgia
«Em fascinava veure com vola-
ven al cine. Després vaig trobar
un llibre i va començar tot».

MARC OLLÉ
MADRID

La curiositat
«La curiositat em va portar a in-
vestigar alguns jocs, i després
m’hi vaig enganxar».

Enquesta :  QUÈ EL VA PORTAR A INICIAR-SE A LA MÀGIA?
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Un moment de l’exhibició de ‘dealers’ a la sala Petita del Kursaal

Un dels mags al KursaalLa sala d’actes del Casino va quedar petita ahir al migdia

MANRESA
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L’increment de practicants 
de màgia ha anat acompanyat
també d’un augment de la
seva qualitat

YouTube i personatges
mediàtics com el Mago Pop,
el Mag Lari o Harry Potter
enganxen els joves a la màgia



Els mags porten l’espectacle dalt
de l’escenari, però darrere dels
seus números s’hi amaguen uns
autèntics genis que dissenyen i fa-
briquen tots els artilugis amb els
quals duen a terme els seus trucs.

Ahir, al Casino, amb accés res-
tringit als partipants en el congrés
de màgia, hi havia una trentena de
representants d’aquesta indústria.
«El 90% del material que utilitzen
els mags ve dels Estats Units», ex-
plicava el mag Perete, responsable
de la botiga Close Up de Borriana
(País Valencià). Tot i així, afegia
que «hi ha molts mags espanyols i
europeus que inventen els seus
propis trucs i objectes de màgia». I
justament a la mateixa fira s’hi po-
dien trobar diversos exemples de
creadors europeus i espanyols. Un
d’ells era el de Gyula Czili, enginyer
i mag creador de trucs hongarès.
Assegurava que és autor de 75 in-
vents màgics. El seu fort són pro-
ductes en el quals el secret és en els
imants, i afirmava, entre rialles,
que «sóc el client més important
de la fàbrica d’imants. En gasto
150.000 cada any!».

Però per arribar a tenir el mate-
rial per fer un truc, no és qüesitó
d’agafar la vareta i esperar que la
màgia ho solucioni tot. La realitat
és que hi ha tot un camí al darrere.
El mag Astor, també hongarès i
creador de trucs, assegurava que
es tracta d’un procés «molt difícil».
«No pots seure i esperar la inspira-
ció. Has de pensar molt sobre quin
és el truc que vols i com aconseguir
fer-lo realitat», deia Czili. I Astor
afegia que un cop fet aquest pas, la
durada i dificultat del projecte «de-
pèn del que es vulgui fer. Hi ha
trucs que puc inventar i resoldre’n
tot el procés en qüestió d’unes ho-
res o pocs dies i altres en què he es-
tat cinc anys treballant-hi per tro-
bar la solució adequada». Aquí,
Czili precisava que, «després, quan
sembla que tot ho tens clar, encara
has de fer els prototips. A vegades,
un o dos, però d’altres pots arribar
a fer-ne 15 o més fins que tens allò

que necessites.
Ara mateix, els productes mà-

gics amb més sortida, deia Perete,
són els de «màgia de proximitat»,
que eren gairebé la totalitat dels
productes que es podien veure
ahir a la fira. I Czili afegia que, ge-
neralment, «el que més agrada són
aquells objectes que el públic pot
tocar sense que s’hi vegi res es-
trany. I en aquests hi dedico el meu
esforç més gran». 

Respecte al fet que altres mags
triomfin a dalt l’escenari usant els
jocs i trucs que ells han pensat, as-
seguraven que no els fa res, que els

seus objectes ja estan pensats per
a altres mags. A més, el mag Astor
assenyalava que «els creadors de
màgia també som mags. Jo mateix
he actuat en molts llocs i he triom-
fat amb els meus trucs».

Però perquè tot aquest engra-
natge funcioni hi ha una regla pri-
mordial. Que la màgia del truc es

mantingui en secret. I aquí apel·la-
ven a la confiança que els mags no-
més revelin els trucs a altres mags.
I, de fet, l’accés a la fira estava re-
servat només als congressistes
acreditats per evitar la presència
dels curiosos, i, a més, els venedors
de màgia també evitaven quedar
exposats davant les càmeres quan
mostraven el funcionament del
seu material als clients potencials.
I tot i admetre que descobrir els
trucs ara és més fàcil, fer-los realitat
després no està a l’abast de qualse-
vol, perquè requereix una prepa-
ració molt important.

Un passeig per la fàbrica de la màgia
El Casino reuneix inventors de trucs d’arreu Darrere de cada joc hi ha un llarg procés de disseny
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Abans de comprar un truc, la majoria de mags volien veure’n una demostració
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L’hongarès Gyula Czili al seu estand A la fira hi havia una gran varietat de productes

 La màgia no va quedar tancada als
diferents espais on es portaven a ter-
me les diferents activitats del Con-
grés. Durant tot el dia d’ahir, a les ter-
rasses que hi havia al llarg del primer
tram del passeig de Pere III, la pre-
sència dels mags es feia evident. Les
taules dels mags no passaven desa-
percebudes, perquè al costat del got
amb el refresc sempre hi havia cartes
o altres estris preparats per fer un
truc.

La màgia del Congrés
tenyeix el centre de
Manresa

LES CITES D’AVUI

L’exposició sobre «El Siglo
de oro de la magia» encara es
pot visitar avui al matí a l’Espai
7 del Centre Cultural el Casino.
Aquesta exposició que mostra
un recorregut per diferents
jocs i objectes antics utilitzats
en el món de la màgia restarà
oberta a tot el públic des de les
10 del matí fins a les 2 del mig-
dia.

REDACCIÓ MANRESA

L’exposició al
Casino encara es
pot visitar
aquest matí

El Congrés Màgic Nacional
de Manresa arriba avui al seu
punt final amb la celebració de
dues gales al Kursaal. La pri-
mera tindrà lloc a partir de les
12 del migdia i serà la gala de
permiats i de clausura. A la tar-
da, a partir de les 7, se celebrarà
una segona gala, que en aquest
cas serà la gala internacional
Los Ilusionistas.

REDACCIÓ MANRESA

El congrés
s’acomiada amb
dues gales al
Kursaal 
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Els inventors de productes
màgics poden arribar a
passar-se anys sense trobar 
com fer realitat el seu invent

Objectes de l’exposició

ARXIU PARTICULAR

La gala d’ahir al Kursaal


